
Інформація Управління Держпраці у Рівненській області про проведену роботу 

за період з 08.02.2016 по 12.02.2016 
 

№ 

п/п 
Назва заходу Суб’єкт заходу Результати заходу 

1 Перевірка Відділ нагляду у БКТЗ 

ТОВ «Ференц і К»  28.01-10.02.2016 проведено всебічну перевірку стану ПБ 

та ОП. Виявлено 31 порушення нормативно-правових 

актів з охорони праці. Притягнуто до адміністративної 

відповідальності керівника підприємства. 

ПП фірма «Спецрембуд»  08.02.2016  завершено всебічну перевірку стану ПБ та 

ОП. Виявлено 45 порушень нормативно-правових актів з 

охорони праці. Притягнуто до адміністративної 

відповідальності керівника підприємства. 

ТОВ «Вирівський кар’єр», Сарненський район. 

с. Гранітне 

 Участь у всебічній перевірці стану ПБ та ОП. 

 

Володимирецьке управління водного 

господарства, смт Володимирець,  

вул. Сагайдачного буд. 65 Б 

Участь у всебічній перевірці стану ПБ та ОП. 

ТОВ «Іква-Проект», м. Рівне 10.02.2016 проведена позапланова перевірка щодо 

закінчення позамайданчикових та 

внутрішньомайданчикових підготовчих робіт та 

готовності об’єкта будівництва багатоквартирного 

житлового будинку м. Рівне вул. Толстого,10 до початку 

будівництва, за зверненням суб’єкта господарювання. 

ТОВ «Епіцентр К», м. Рівне 11.02.2016 проведена позапланова перевірка стану ПБ та 

ОП при експлуатації та обслуговуванні 

вантажопідіймального крана-маніпулятора Hiab 144 В-2 

CLX, реєстр. № Р-3345, з метою визначення можливості 

надання дозволу на пуск в роботу після первинного 

технічного огляду, за зверненням суб’єкта 

господарювання. 

ТзОВ «Саноіл-Трейд», с. Дядьковичі 12.02.2016 позапланова перевірка стану ПБ та ОП при 



Рівненського району експлуатації та обслуговуванні парового котла на 

твердому паливі Е-1,0-0,9ГЗ реєстр. № Р-2020, що 

встановлений в котельні підприємства в с. Дядьковичі 

Рівненського району, з метою визначення можливості 

надання дозволу на пуск в роботу після монтажу, за 

зверненням суб’єкта господарювання. 

Відділ нагляду на виробництві і на ОПН 

ТОВ «Рівнеагроспецмонтаж» 08-09.02.2016 проведена позапланова перевірка щодо 

участі в роботі комісії по прийманню в експлуатацію 

об’єктів систем газопостачання в м. Рівне, вул. 

Чорновола та с. Бармаки Рівненського району 

ФОП Леушин І.О. 10-11.02.2016 проведена перевірка достовірностей 

даних, наданих в Повідомленні про результати 

проведеної ідентифікації щодо можливості проведення 

реєстрації об’єкту підвищеної небезпеки АГЗП, 

розташованого за адресою: Рівненська обл., Рівненський 

р-н, с. Грушвиця Друга, вул. 40 років Перемоги, 5-б  

ПАТ «Рівнегаз» 11-12.02.2016 2016 проведена позапланова перевірка 

щодо участі в роботі комісії по прийманню в 

експлуатацію об’єктів систем газопостачання в 

Костопільському районі  

Млинівський комбінат комунальних 

підприємств 

08.02.-12.02.2016 проводиться всебічна планова 

перевірка стану охорони праці, промислової безпеки, 

додержання законодавства з питань праці. 

ТОВ «АПН ЛТД» 09.02.-12.02.2016 проводиться всебічна планова 

перевірка стану охорони праці, промислової безпеки, 

додержання законодавства з питань праці. 

  Відділ нагляду в АПК та СКС 

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Дубенської міської ради 

Триває планова всебічна перевірка. 

 

МП ТзОВ «ОЛІСМА», смт. Оржів.  Розпочата планова комплексна перевірка. 

ДП СЛАП «Дубровицький держспецлісгосп», 

м. Дубровиця 

Розпочата планова всебічна перевірка  



Відділ додержання законодавства про працю..... 

ТОВ «Захід Агро» 08 .02.2016 завершено проведено планову  перевірку. 

Складено Акт, припис, протокол (виявлено 2 

порушення)  

Володимирецьке управління водного 

господарства 

 08 02.2016 завершено проведено планову перевірку. 

 Складений Акт, припис, протокол  (виявлено 1 

порушення) 

КП Млинівської селищної ради «Комбінат 

комунальних підприємств» 

Триває планова всебічна перевірка . 

ТОВ «Вирівський кар’єр» 12 .02.2016 завершено проведено планову перевірку. 

Складено Акт, припис, протокол  та подання про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності 2 осіб 

(виявлено 5 порушень) 

Рокитнівська селищна рада З 04 по 09 лютого 2016 року проведено позапланову 

перевірку. Складено Акт, припис (виявлено1 

порушення) 

КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Радивилівської амбулаторії 

З 04 по 12 лютого 2016 року проведено позапланову 

перевірку . Складено Акт, припис, протокол  

(виявлено  1 порушення) 

ТОВ СВК «Горинь»  05 та 09 лютого 2016 року проведено позапланову 

перевірку. Складено акт, припис, протокол  

(виявлено 2 порушення) 

ОКП «Міжнародний  

Аеропорт Рівне» 

З 05  по 10 лютого 2016 року  проведено позапланову 

перевірку. Складено акт, припис (виявлено 1 

порушення) . 

Заборольська сільська рада З 05 лютого 2016 року розпочата та триває позапланова 

перевірка. 

ТОВ «Електромобіл» 09 лютого 2016 року розпочато планову перевірку 

ТОВ «АТП ЛТД» 09 лютого 2016 року розпочато планову перевірку 

Головне управління Держсанепідслужби у 

Рівненській області 

09 та 11 лютого 2016 року проведено позапланову 

перевірку. Складено Акт, припис  (виявлено 4 

порушення)   



Олександрійська районна лікарня з 10 по 12 лютого  2016 проведено позапланову  

перевірку. Складено акт, припис, та внесено подання 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

(виявлені 3 порушення усунені в період проведення 

перевірки)  

МП ТОВ «Олісма» 11 лютого 2016 року розпочато планову комплексну 

перевірку 

Відділ культури і туризму Рівненської РДА 12 лютого 2016 року розпочато позапланову перевірку 

Сектор гірничого нагляду 

ТОВ «Вирівський кар’єр»  Закінчено планову всебічну перевірку. Триває 

оформлення матеріалів перевірки.  

Сектор нагляду в машинобудуванні та енергетиці 

Володимирецьке управління водного 

господарства, смт. Володимирець  

09.02.2016 прийнято участь у проведенні  планової 

всебічної перевірки. 

ТОВ «Електромобіл»  

м. Здолбунів  

11.02.2016 прийнято участь у проведенні  планової 

всебічної перевірки 

ВСЬОГО: Проведено: 6 позапланових перевірок з питань охорони праці,   

                 6 позапланових перевірок з питань додержання законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.                     

                 Завершено: 5 планових перевірор згідно Плану проведення перевірок суб’єктів 

господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області на І квартал 2016. 

                  Розпочато: 1 планову всебічну та 2 планові комплексні перевірки згідно Плану проведення 

перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) Управління Держпраці у Рівненській  області 

на І квартал 2016 року та 1 позапланова перевірка з питань додержання законодавства про працю та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

2 Участь в перевірці знань ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці» 10.02.2016, 11.02.2016 протоколи перевірки знань 

погоджено 

ВСЬОГО : 2  участі в перевірці знань з питань охорони праці 

3 Участь у семінарі, 

семінар-навчанні 

10.02.2016 - ТОВ «Вирівський кар’єр»  Проведено нараду з представниками підприємства на 

тему: «Застосування праці інвалідів», «Робочий час», 

«Щорічна відпустка», «Оплата праці», «Укладення 

трудового договору» 



4 Участь у комісії з 

прийняття в 

експлуатацію об’єкта 

 -  

5 Розгляд звернень Відділ з питань додержання законодавства про працю...  

12 – письмових та  

74 – усних 

 звернень громадян 

Надано 12 письмових відповідей та 74 усних 

консультацій за зверненнями громадян 

6 Інше Управління Держпраці у Рівненській області Участь в розширеній колегії Управління «Про підсумки 

роботи Управління за 2015 рік».  

Продовжується проведення технічного розслідування 

причин виникнення аварії, пов’язаної з використанням 

газу в побуті, що сталася 25.01.2016 в квартирі № 75 

житлового будинку № 11 по вул. Лесі Українки в м. 

Здолбунів, під час якої отруїлися дві особи. 

Підготовлено лист від 12.02.2016 в ПАТ 

«Рівнеобленерго» про проведення перевірки. 

На лист №15 від 10.02.2016  КП «Аптека №1» 

Зарічненської районної ради підготовлено і надано 

відповідь від 11.02.2016. 

Розглянуто та погоджено матеріали Планів розвитку 

гірничих робіт на 2016 рік для розробки: 

- торфородовища «Морочно – 1» ТОВ «Агорфірма 

«Рекорд»; 

- Рокитнівського родовища гранітів, гранодіоритів, 

габро-діабазів ТзОВ «Рокитнівський спецкар’єр». 

В Книзі реєстрації письмових повідомлень про намір 

розпочати виконання підривних робіт зареєстровано 

Повідомлення ПрАТ «Украгровибухпром».  

Завершено 1 спеціальне розслідування нещасного 

випадку. 

Триває 5 спеціальних розслідування нещасних 

випадків. 

  Острозький відділ національної поліції Підготовлений лист щодо сприяння у проведені 



технічного розслідування, з метою встановлення 

об’єктивних причин аварії 

10.02.2016  Газета «Володимирецький вісник» Подано до публікації статтю на тему: «Розірвання 

трудового договору на підставі п.2 ст.40 КЗпП України» 

2 - Суб’єкти господарювання Надано відповіді на запити та інформацію за 

результатами проведеної роботи 

веб-сайт Управління Розміщено звіт за січень 2016 року про результати 

роботи інспектора  Міщук Н.І.  

Рівненська ОДА Надано 3 письмові інформацію за результатами 

проведеної роботи 

Держпраці України Надано 4 письмові  інформації та 6 звітів 

 


